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Úvod  

        Cílem této seminární práce je na základě dostupných informací, vědeckých poznatků a 

praktických zkušeností zhodnotit vliv stravovacího režimu zvaný intermittent fasting (IF) 16/8 

a 14/10, neboli česky přerušovaný půst/přerušované hladovění, na lidský organismus, a to ve 

smyslu zdravotním a estetickém. Intermittent fasting je v současné době obecně málo známou 

metodou považovanou spíše za kontroverzní, zejména proto, že popírá výživové doporučení 

přijímat potravu během dne každé 2-3 hodiny.  

Toto téma jsem si vybrala proto, že IF 14/10 sama dodržuji a vyhovuje mi. Ráda bych 

zjistila, jaké jsou jeho skutečné účinky a získala lepší přehled o problematice.   

Seminární práce je rozdělena do 4 kapitol. 

V první, části je představena hlavní myšlenka a původ metody. 

Druhá část obsahuje popis metod IF 16/8 a 14/10.  

Ve třetí části se věnuji účinkům IF – TRF. Za pomoci vědeckých studií se pokusím o ověření 

jejich pravdivosti. 

Čtvrtá část obsahuje praktické zkušenosti s IF. Popisuji zde zkušenosti své i dalších osob. 

V závěru práce se pak na základě získaných informací, zabývám otázkou, zda je IF vhodným 

nutričním řešením, případně pro koho.  
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1. Intermittent Fasting 

1.1 Co je to Intermittent Fasting neboli Přerušované hladovění 

„Přerušované hladovění (intermittent fasting, IF) je název, který byl převzat z 

medicíny, kde označoval druh terapeutického půstu a v současné době je používán pro 

souhrnné označení diet, které v sobě zahrnují nějakou formu postění se nebo kalorického 

omezení po určitou dobu. Přerušované hladovění není příliš známý druh diet zejména proto, 

že v oblasti zdravého životního stylu existuje teprve několik posledních let. Vzhledem k tomu, 

že základní předpoklady přerušovaného hladovění odporují obecnému přesvědčení 

(paradigmatu) o zásadách zdravého stravování, byly od počátku formy přerušovaného 

hladovění přijímány s velkými předsudky. V posledních letech však postupně roste zájem o 

tento neobvyklý druh stravování a spolu s tím se začínají objevovat výzkumy, které poukazují 

na jeho skutečné účinky.“ 1
 

1.2 Vznik IF 

Původní formou IF je tzv. Warrior Diet dodržující interval 20/4 případně 20/6. 

Principem metody je 18-20 hodin hladovění, následovaných 6-4 hodinovým oknem pro jídlo, 

ve kterém je cílem přijmout svůj celkový kalorický příjem. Interval hladovění zahrnuje i dobu 

spánku.  

Za původce metody je považován bývalý člen speciálních jednotek Ori Hofmekler, 

který zjistil, že při omezení příjmu potravy pouze na několik večerních hodin podává během 

služby lepší výkon. V roce 2003 Hofmekler vydává knihu s názvem Warrior Diet (dieta 

válečníků), založenou na vlastních zkušenostech a antropologickém výzkumu, ve které 

popisuje principy a účinky diety.  

Myšlenka Warrior Diet se částečně opírá o dnes velmi oblíbené, avšak ne zcela 

logické, otáčení se do minulosti. Jistě je dobré sledovat principielní přirozenosti našeho těla, 

nicméně podmínky pro život a nároky na člověka a jeho organismus se od té doby zásadně 

změnily. Liší se také naše očekávání a cíle. Očekáváme určitou fyzickou a psychickou 

vitalitu, dožití vysokého věku, naše estetické cíle a preference jsou odlišné, případně máme 

také navíc cíle výkonnostní/sportovní. Měli bychom si uvědomovat, že cílem předchozích 

civilizací bylo jednoduše utišit hlad a přežít. Navíc, i přesto, že by náš genofond odpovídal 

                                                           
1
 ČESLÍK, Adam. DIPLOMOVÁ PRÁCE - Osobnostní determinanty a psychologické účinky přerušovaného 

hladovění. 2014, s. 21. 
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paleolitickému člověku, nikdo nemůže říci, že paleolitický člověk žil ideálně nebo optimálně 

na svoji dobu, natož na naši. Žil jednoduše jak se dalo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Metody IF 16/8 a 14/10  

2.1 16/8  

Metoda 16/8 přináší lepší rozložení jídel na 2-3 denně a je doporučována i jedincům, 

kteří chtějí využít přerušovaného hladovění k budování svalové hmoty. Principem je 16 hodin 

hladovění, včetně doby spánku, následované 8 hodinami, ve kterých člověk zkonzumuje svůj 

celkový kalorický příjem.   

Autorem metody je Martin Berkham, osobní trenér a kulturista.  

Jedná se o propracovanější verzi IF někdy nazvanou také jako Lean Gains, metoda tedy 

zahrnuje i další doporučení ohledně skladby stravy, časování tréninků a životního stylu.  

2.2 14/10  

Metoda 14/10 je doporučována jako nejvhodnější forma IF pro ženy. Rozšíření okna 

pro příjem potravy je zdůvodněno nejen menším objemem žaludku ženského organismu 

oproti mužskému, ale také hormonální odlišností.  

Doktorka Amy Shah z vlastní zkušenosti a studia hormonálních změn u žen na půstu 

tvrdí, že ne pro každou ženu je přerušovaný půst vhodný. Ve svém článku The Secret to 

Intermittent Fasting for Women uvádí, že ženy jsou extrémně citlivé na signály hladovění. 

Jedná se o přirozený způsob ženského těla, které se snaží ochraňovat potenciální plod, i když 

žena těhotná není. Ignorace hladu, pak může vést k hormonální nerovnováze, která může 

způsobovat nespavost, záchvatovité přejídání, pokles energie a celkový pokles kognitivních 

funkcí. 

Stejně jako metoda 16/8 i tato verze IF zahrnuje další doporučení ohledně skladby 

stravy, životního stylu a časování tréninků. 
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3. Účinky přerušovaného hladovění  

3.1 Příznivé účinky přerušovaného hladovění 16/8 a 14/10 

V literatuře i na internetu nalezneme mnohá tvrzení, o přínosu IF pro náš organismus. 

Zorientovat se v nich není snadné. Některý účinek je pouze důsledkem jiného již jednou 

uvedeného, tedy výčet opakuje sám sebe, obecně autoři nerozlišují mezi příčinou a 

důsledkem, užívají rozdílných formulací a někdy také formulací nesprávných a nepřesných.  

Pro lepší přehlednost jsem dle zahraničních i českých článků vytvořila tabulky, které 

uvádí jednotlivé účinky.  

Mezi sebou shodná či podobná tvrzení jsou označena jednotnou barvou a písmenem. 
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Aby bylo možno uvedená tvrzení ověřit, vytvořila jsem jejich přehled s vhodnější 

formulací. 

   tabulka A1 

  

 

 

                                                                       tabulka A2 

 

Seminární práce neposkytuje dostatečný prostor, k uvedení rozboru všech jednotlivých 

účinků. Věnuji se zde tedy alespoň několika z nich. 

3.2 Ověření pozitivních účinků na základě vědeckých studií 

1. Zvýšená oxidace tukových buněk  

Hypotézy příčin zvýšené oxidace tukových buněk:  

A) Vlivem inzulínu – nízká hladina inzulínu dovoluje tělu čerpat energii 

primárně z tukových zásob 

Nenašla jsem studii, která by potvrzovala přímý vliv inzulinu během 

nízkofrekvenčního stravování na zvýšenou oxidaci tukových buněk u zdravých 

jedinců. Ačkoli jistý vliv na poměr tuků a glukózy jako zdroje energie mít může, 

nelze hovořit o tuku jako primárním zdroji. K tomuto stavu, označovanému jako 
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ketóza, dochází až po 48 hodinách bez příjmu potravy nebo při omezení příjmu 

sacharidů.  

Svou roli zde navíc nehraje pouze frekvence jídel. Poptávku buněk po glukóze 

ovlivňuje i mnoho dalších faktorů. 

V případě diabetu 2. typu, který vede k obezitě, se jedná o stav, kdy jsou buňky 

permanentně přesyceny, a proto další příchozí glukózu transportují zejména do 

tukové tkáně.  

Dle mého, je efekt v tomto případě spíše opačný nebo cyklický. Díky 

dodržování IF dochází k redukci hmotnosti a ta následně vede ke zvýšené citlivosti 

buněk na inzulín, tedy snížení produkce inzulínu.  

B) Vlivem zvýšené produkce adrenalinu a noradrenalinu se zvyšuje bazální 

metabolismus  

Výsledky studie (21) potvrzují zvýšený energetický výdej při klidovém režimu 

během ranního hladovění, jakožto důsledek zvýšené hladiny noradrenalinu. Studie 

ve svém závěru uvádí, že ke zvýšení noradrenalinu dochází pravděpodobně 

v závislosti na nízké hladině glykémie. Tato studie bohužel nespecifikuje, jaký 

zdroj tělo v daný moment pro tvorbu energie využívá.  

C) Vlivem zvýšené produkce GH 

Nejen na internetu, ale také v knize Projezte se k novému tělu (2017), se 

setkáme s informací o tom, že IF zvyšuje GH. Pokud však vyhledáme danou 

studii, na které autoři své tvrzení zakládají, zjistíme, že se jedná o chybnou 

interpretaci. Tato studie byla prováděna při hladovění 48-56 hodin. (22) Stejně tak 

v pojetí studie (23), přinášející výsledek zvýšení sekrece GH během dne při 

hladovění, je hladovění specifikováno jako: pouze voda a vitamíny po dobu pěti 

dní.  Referenční skupinou jim pak byli ti samí lidé v jiných dnech při konzumaci 

jídla 3x denně. Není hladovění jako hladovění.  

Produkci GH lze stimulovat dalšími postupy jako konzumace proteinu či silový 

trénink, samotné nízkofrekvenční stravování však pravděpodobně vyšší sekreci 

GH nezpůsobí.  

 

Teorie B naznačuje možnost zvýšené oxidace tukových zásob. Těžko však můžeme 

tento jev jednoznačně potvrdit. Množství přeměny zásob (tedy i triglyceridů) na energii, 
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velmi závisí na dalších faktorech jako fyzická aktivita, spánek či charakter 

konzumované stravy. Samotná frekvence stravování nemá zásadní vliv. 

 

2. Snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění 

Tato onemocnění jsou vyvolána jevy jako zvýšený cholesterol, špatný poměr 

HDL a LDL a zvýšený poměr triglyceridů, což můžeme pozorovat i u nemocných 

obezitou či diabetem. Logicky vyplývá, že podaří-li se nám redukovat procento 

tělesného tuku, snižujeme riziko srdečních a cévních onemocnění. Tento účinek je 

tedy přisuzován kalorické restrikci, nikoli nízkofrekvenčnímu stravování jako 

takovému. (24) 

3. Zvýšení buněčné rezistence – zpomalení procesu stárnutí 

I v tomto případě se jedná o nepřesný výklad studie. (25) Za zpomalení procesu 

stárnutí byla označena kalorická restrikce obecně. Nikoli konkrétně IF. Stejně účinné 

mohou být tedy i jiné diety a nutriční opatření. 

4. Zvýšení citlivosti buněk na inzulín 

Kniha Projezte se k novému tělu (2017) opírá toto své tvrzení o studii s názvem 

The effects of intermittent or continuous energy restriction on weight loss and 

metabolic disease risk markers: a randomized trial in young overweight women. (26) 

(Vliv přerušované, nebo kontinuální energetické restrikce na snížení hmotnosti a 

markery rizika metabolických poruch: klinická studie na mladých obézních ženách). 

Již z názvu vyplývá, že studie se zabývá kalorickou restrikcí nikoli IF. Jak jsem 

uváděla v bodě 1.A) kalorická restrikce a snížení hmotnosti napomáhá zvýšit citlivost 

buněk na inzulín.  

5. Pozitivní efekt na hodnoty glykemie  

Výsledky studie (27) na zdravých jedincích, kterým bylo podáváno jídlo 3x 

denně v porovnání s 14x denně předkládají výsledky o pozitivním vlivu na hodnoty 

glykémie. Tato studie uvádí zároveň pozitivní vliv na RMR a kontrolu chuti k jídlu, 

která jak uvádí, může být relevantní pro kontrolu hmotnosti z dlouhodobého hlediska. 

Také další studie prováděné na zdravých jedincích během Ramadánu (28), vykazují 

pozitivní výsledky ve prospěch nižší frekvence příjmu potravy.  
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Shrnutí 

Během zkoumání jednotlivých účinků IF - TRF jsem narazila na mnoho zajímavých 

informací a hypotéz, které však nejsem schopná bez dalšího rozsáhlejšího studia biologie a 

biochemie samostatně posoudit. V této práci jsem se snažila držet ověřených faktů a znalostí.  

Procházela jsem podklady pro většinu tvrzení v tabulce A1, jejichž rozbor zde nakonec 

neuvádím, kvůli zachování stručnosti práce. V článcích i odborných pracích o IF nalezneme 

chybné výklady, kde se mísí výsledky z dlouho trvajících půstu s půsty krátkodobými a 

některé studie nebyly ani prováděny na lidech.  

Mým závěrem je, že v současné době není k dispozici dostatečné množství 

relevantních klinických studií, které by potvrzovaly nebo vyvracely většinu prezentovaných 

účinků IF 16/8 (14/10) a jedná se tedy především o hypotézy.  

Za podložené pozitivní účinky IF lze považovat pozitivní vliv na hladinu glykémie a 

zvýšené spalování během ranního půstu.   
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4. Praxe 

4.1 Vlastní zkušenost 

O přerušovaném hladovění jsem zaslechla poprvé, když jsem přemýšlela nad otázkou 

katabolismu. Přemýšlela jsem, zda je lepší sníst cokoli, nebo mít chvíli hlad a počkat si na 

jídlo zdravé. S otázkou jsem se obrátila na trenérku, kterou jsem vyhledala přes internet. 

Dotyčná odpověděla, že dle jejího názoru je lepší počkat si na kvalitní jídlo a případné 

vynechání není problém, navíc ona sama občas zařazuje jakýsi Intermittent Fasting. 

Zmíněnou zvláštní metodu jsem následně si vyhledala na internetu. Ihned jsem ji zavrhla. 

Takže tu někdo doporučuje nejíst, akorát se tomu zase dal nějaký honosný název. Úžasné, 

nesmysl… 

Znovu jsem se s IF setkala až o několik měsíců později, a to zhruba v květnu tohoto 

roku, kdy jsem se nestihla před ranním tréninkem nasnídat a ani po něm jsem nějakou dobu 

nepociťovala hlad. První jídlo jsem tak odsunula asi na 11 hodinu. Na závěr dne jsem se cítila 

psychicky i fyzicky lépe než obvykle a nepociťovala chuť na sladké. Protože výživu řeším 

především z hlediska zdravotního, snažila jsem se hned vyhledat informace o případných 

negativních důsledcích vynechání snídaně. Vždy nám bylo přeci vštěpováno, že snídaně je 

základem dne a základem zdravého stravování.  

Dohledala jsem se informací o tom, že tento fakt byl nejen vyvrácen, ale že časová 

restrikce příjmu potravy může přinášet i další výhody pro naše zdraví. Tady jsem to zvláštní 

slovní spojení uviděla podruhé a tentokrát jsem mu již věnovala více pozornosti. Metodu 

přerušovaného hladovění ve formě 14/10  jsem se rozhodla vyzkoušet a od té doby u ní i 

zůstala. Vyhovuje mi organizačně a přináší dobré výsledky. Během léta jsem prodělala 

zranění, které mi bránilo v tréninku přibližně 6 týdnů. I přesto jsem vypadala štíhlejší než 

kdykoli předtím.  

Nutno říci, že režim nedodržuji nijak striktně a v případě potřeby jím i mimo interval, 

odhadem se však snažím dodržet příjem živin a kalorií. Jednou z výhod IF vidím právě v jeho 

nestriktnosti. Režim není nutné dodržovat denně, ačkoli lepších výsledků dosáhneme, pokud 

ho většinu dní dodržíme. Po několika letech vysokofrekvenčního stravování a pečlivé 

přípravy jednotlivých jídel, pak jako největší výhodu shledávám zjednodušení života.  

Při dodržování IF se dobře najím, tím pádem se dobře cítím, a přesto plním své cíle. 

Pokud mám při redukční dietě svůj denní příjem rozdělit do 6 porcí, vlastně se nikdy nenajím 

do pocitu sytosti. Odhalení skutečnosti, že není třeba jíst 6x denně pro mě bylo tedy objevem 

poměrně zásadním a přineslo mi více svobody. 
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Zpozorovaná pozitiva: 

Ztráta tuku bez pocitů hladu nebo omezení  

Snížení chutí na sladké a lepší sebekontrola při jeho konzumaci. Toto považuji za 

skutečně velký úspěch. Důsledkem nevhodné stravy v dětství, která vedla k obezitě, jsem 

měla celý život pocit závislosti na sladkém. Tento nezdravý vztah ke sladkému se během 

dodržování IF výrazně zlepšil. 

Podporuje zdravý vztah k jídlu obecně. Především, ale nejen ženy podléhají 

potřebám konzumace potravin z nudy nebo emočních důvodů. Dle mé zkušenosti IF 

podporuje pohled na jídlo jako na prostředek k výživě těla a nikoli duše. 

Zlepšená schopnost koncentrace.  

Zvýšený pocit životní pohody důsledkem nárůstu množství volného času. Příprava 

a konzumace jídla nezabere tolik času jako vysokofrekvenční stravování. 

Vymizení nafouklého břicha večer. Břicho vypadá stejně ráno i večer.  

Lepší výkon. Zjistila jsem, že i při dlouhotrvající fyzické námaze, což je v mém 

případě intenzivní chůze kombinovaná s během v horském terénu, se mi výrazně lépe funguje 

s prázdným žaludkem a minimálním příjmem v průběhu túry/běhu. 

 

Zpozorovaná negativa: 

Menší kontrola kvality konzumovaných potravin. Bohužel, člověk zjistí, že i přes 

konzumaci nevhodných potravin, které by vysokofrekvenční stravování neodpustilo, má stále 

velmi dobré výsledky. Tím pádem dochází k vyšší toleranci vůči nezdravému jídlu.  

Menší kontrola přijatých makro živin. Po několika letech vážení a zapisování do 

tabulek se spoléhám pouze na odhad. Tím pádem bych hůře vyvozovala další postup 

k dosažení nových nutričních nebo sportovních cílů. 

Občasná nechuť k jídlu 
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4.2. Zkušenosti dalších osob – dotazník 

Přílohy 1,2,3,4. Účastníci průzkumu: 2 muži a 2 ženy 

Příloha 1 
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Příloha 2 
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Příloha 3 
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Příloha 4 
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Závěr 

Ač se nepodařilo většinu tvrzení uvedených v tabulce A1 vědecky podložit, osoby 

praktikující IF 16/8 a 14/10 na sobě pozorují následující pozitivní účinky:   

a) Ztráta tuku 

b) Zlepšení koncentrace 

c) Snížení pocitů hladu a chutí na sladké 

d) Lepší regenerace  

e) Lepší výkon při sportovní zátěži 

f) Zjednodušení dne 

Zároveň se shodují na účincích uvedených v tabulce A2. 

 

IF ve formě TRF 16/8 a 14/10 považuji za zdravý životní styl a efektivní nástroj 

k dosažení negativní nebo vyrovnané energetické bilance, která je klíčovou pro úbytek nebo 

stabilizací hmotnosti. Za jeho největší přínos považuji především:  

1) Prolomení zažitého přesvědčení o potřebě snídat a jíst každé 2-3 hodiny 5-6x denně.  

2) Snížení pocitů hladu, čímž nám napomáhá zůstat ve stravovacím režimu konstantní.  

Z lékařského hlediska, je nízkofrekvenční stravování (3-4 jídla denně) považováno za 

vhodné. Trávicí trakt tak dostává prostor k obnově enzymů a energie může být využívána 

k regeneraci.  

Další příznivé účinky IF souvisí především s kalorickou restrikcí a následnou redukcí 

tělesného tuku, která přináší prevenci a zmírnění některých zdravotních komplikací.  

 

Pro koho je IF vhodný 

Doporučit lze jedincům usilujícím o snížení hmotnosti, nebo těm, kteří si přejí 

stávající hmotnost udržet a mají již osvojeny alespoň základní principy zdravého životního 

stylu (kalorie, makro živiny, kvalitní potraviny, mají pohyb). Z hlediska metabolických typů 

bych IF doporučila spíše pro mezomorfy a endomorfy.  

Pro koho IF není vhodný 

Pro ektomorfní metabolický typ, může být v případě nabírání svalové hmoty, 

efektivnější podporovat apetit vysokofrekvenčním stravováním a dosahovat tak snáze 

pozitivní energetické bilance. IF nepovažuji za zcela vhodný pro osoby, které se zdravým 

životním stylem teprve začínají a to z důvodu nižší motivace ke kontrole kvality potravy. 

Může také hrozit, že neuhlídají minimální či naopak maximální denní energetický příjem. 

Nelze doporučit těhotným a kojícím ženám, osobám, které prodělaly nebo mají PPP, 
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diabetikům a osobám s jakýmkoli onemocněním zažívacího traktu, bez předchozí konzultace 

s lékařem. 
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